Leadási segédlet
A gyorsabb és hibamentes anyagleadáshoz kérjük, vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat.
Köszönjük együttműködését!
Technikai segítség: 06 1 4024140, mail@haasznyomdasz.hu
1. PDF állományra vonatkozó követelmények:
Composite / nem színrebontott
Minőség: Press Quality, min. 300 dpi
Ne használjon a PDF készítése során ICC-színprofilokat
Színes anyagoknál CMYK színrendszert használjon
A dokumentumban csak azok a színek legyenek direkt színként meghatározva, amelyeket direkt színként kérnek nyomni!
Fekete színű grafikai elemek, szövegek csak a fekete színkivonaton szerepeljenek (nem 4 színben)
CMYK vagy szürkeárnyalatos, raszteres képeknél a felbontás min. 300 dpi.
A képekhez csak nyomdai kivitelezésre alkalmas file formátumokat használjon (TIF, EPS)
Ne használjon JPG, valamint DCS, EPS típusú file-okat
A fontokat kérjük „beágyazni” a dokumentumba (”embedded”), a nem beágyazott betűtípusok
helyett RIP Courier betűtípust fog használni a rendszer!
A szerkesztő programban beállított oldalméretnek egyeznie kell a termék vágott méretével,
egy munkán belül ne szerepeljenek eltérő oldalméretek
Ügyeljen arra, hogy az átadott PDF file tartalmazzon kifutókat minden irányban 2–5 mm-t
a szedési tükör lehetőség szerint 5–5 mm-rel legyen kisebb a vágott méretnél
a kifutó tartományba ne érjen semmilyen regisztrációs jel vagy szöveg
vágójel és egyéb regisztrációs jelek ne legyenek a dokumentumon
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a „Média Box” és a „Trim Box” legyen beállítva!
a PDF file-ban az oldalak egyesítésével (nem oldalpárban!), olvasás szerinti sorrendben következzenek, elforgatás nélkül. Tartalmazza az esetleges üres oldalakat.
több oldalas kiadvány mellé forgatót kérünk mellékelni.

2. Egyéb tudnivalók:
Az átadott anyag csak a termék gyártásához szükséges állományokat tartalmazza
Formalakkozott, stancolt munka esetén a formalakk/stancvonalat vektoros Illustrator EPS fileben is kérjük leadni
Ügyeljen arra, hogy a lakk/stanc oldalmérete a grafika oldalméretével megegyező legyen (a
grafika „fölé” helyezve a megfelelő helyre essen)
Hajtott, stancolt vagy egyéb különleges kötészeti megoldást igénylő munkánál nyomtatott hajtási mintát, egyértelmű leírást kérünk
Kérjük, hogy csak a végleges, Ön és Megrendelője által jóváhagyott anyagot küld- jön (PDF-ből
kinyomtatott, aláírt forgató)
A leadott anyagokban tartalmi ellenőrzést (pl. helyesírás, tördelési hibák, elcsúszott képek,
stb.) nem végzünk
Az alátöltés, felülnyomás, a képek alacsony felbontása és hibásan definiált szín- rendszere, a
fontok hiánya gyakran előforduló hiba, kérjük ezeket a PDF-eken ellenőrizni.
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PDF file-t nem áll módunkban javítani, amennyiben fenti paramétereknek nem felel meg a
Pleadott anyag, abban az esetben új file-t kell kérnünk Önöktől
A kapott PDF file-ok tartalmáért és minőségéért felelősséget nem vállalunk
3. Leadás módja:
1. Kérjük töltse fel nyomtatandó anyagot FTP szerverünkre
A hozzáférési adatokat a mail@haasznyomasz.hu email címen kaphatja meg.
2. Mellékeljen erre a címre egy nézőképet emailben
Köszönjük!
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